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spartadiiada dc iarnă a tineretului în raionul Cîmpina

Interviul nostru

întrecerile Spartachiadei de 
iarnă a tinerelului sînt în plină 
desfășurare. Luînd din timp mă
surile necesare, numeroase aso
ciații sportive au reușit — în 
colaborare cu comitetele U.T.C. și 
cele sindicale — să angreneze 
un mare număr de tineri în pri
mele concursuri. Alte asociații 
sportive depun, în aceste zile, e- 
f orturi pentru ca întrecerile ac
tualei ediții a Spartachiadei să 
se dispute în bune condițiuni.

Din păcate mai sînt însă aso
ciații sportive care nu folosesc 
din plin perioada de 70 de zile, 
cît durează prima etapă a Spar
tachiadei. manifestînd prea pu
țină preocupare pentru această 
competiție. Deși a trecut mai 
bine de o lună, nu se văd semnele 
unei activități rodnice. Dar mai 
bine să dăm cuvîntul... consta
tărilor de pe teren.
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SPERANȚE DINAMOVISTE

PENTRU DEBUTUL ÎN „C.C.E.“ LA VOLEI
„Startul" în cea de-a Vil-a 

ediție a „Cupei campionilor euro
peni" la volei a fost dat, cu o 
lună în urmă, prin disputarea me
ciurilor de calificare. Se apropie 
acum turul optimilor de finală, — 
programat să se desfășoare de la 
22 ianuarie la 6 februarie, — și 
o dată cu el intrarea în luptă a 
uneia din cele două echipe mas
culine care reprezintă voleiul ro
mânesc la ediția aceasta. E vorba 
despre DINAMO BUCUREȘTI care 
— debutînd în „C.C.E." — va în
cepe întrecerea în prima „manșă", 
înaintea formației noastre campi
oane RAPID BUCUREȘTI. — Fe-

roviaril, întrucît au cîștigat tro
feul în 1965, sînt calificați direct 
și vor intra în competiție în turul 
ei secund, în sferturile de finală 
(între 5 și 19 martie).

Sa vedem, așadar, mai întîi la 
DINAMO cum se desfășoară pre
gătirile în vederea participării la 
confruntarea celor mai puternice 
echipe de club din Europa. Ne-am 
adresat în acest scop antrenorului 
echipei, maestrul sportului SE
BASTIAN MIHĂILESCU. care 
ne-a spus :

— Pregătirile echipei se găsesc 
într-un stadiu avansat : Ele s-au 
desfășurat într..un regim de lucru

moderat doar în prima jumătate 
din turul campionatului național, 
după care s-au intensificat și au 
cunoscut un volum de muncă spo
rit, îndeosebi pentru jucătorii mai 
tineri, care de atunci încoace fac 
zilnic antrenament. Conținutul șe
dințelor (axat în prima perioadă 
pe corectări de tehnică indivi
duală, vizînd în principal amelio-

Interviu luat de
C. FAUR

Iarna în Retezat..,
Foto: Șt. Ciotloș

„AȘTEPTĂM ZĂPADA*4

Primul popas l-am făcut la 
Rafinăria din Cîmpina unde fu
sesem informați eă există peste 
700 de membri UCFS. După 
ce i-am relatat scopul vizitei 
noastre, Nicolae Vasilescu, pre
ședintele asociației sportive Fla
căra, ne-a spus:

— Nu am putut să organizăm 
încă nici un concurs. Am avut 
alte treburi. A trebuit de pildă 
să pregătim și să ținem adună
rile generale ale secțiilor și gru
pelor sportive.

— Și ce aveți în perspectivă ?
— Așteptăm zăpada. întrece

rile de schi au atras întotdeauna 
la startul lor mulți tineri. Schiu- 
rile, bocancii și hanoracele sînt 
pregătite...

— Numai concursuri de schi

veți înscrie pe agenda actualei 
Spart achiade de iarnă?

— Vom mai programa Jocuri 
de șah și tenis de masă, sporturi 
în care sîntem siguri cu vom a- 
vea mulți concurenți.

— De ce numai la șah și tenis 
de masă?

— Pentru că, sincer să Jiu, 
din experiența anului trecut 
(cînd ne-am propus mult mai

TR. IOANIȚESCU
(Continuare în pag. a 3-a)

Blocajul dinamovist (Corbeanu-VGanciu-\-Derzei) pus la încercare de subtilitatea primului 
atacant al formației rapidiste, Plocon

Foto : T. Rolbu

PERSPECTIVELE ANULUI 1966
Sportivii noștri in fața unui bogat program internațional

Primele jocuri din turul III 

a! campionatului de hochei
MIERCUREA CIUC, 5 (prin tele

fon de la trimisul nostru). Azi di
mineață au început în localitate 
întrecerile turului al treilea al 
campionatului republican de ho
chei pe gheață. Terenul se pre
zintă în bune condițiuni, tempe
ratura se menține sub zero gra
de. Organizarea de ansamblu este 
de asemenea la înălțimea eveni
mentului.

Primul meci a opus echipele 
Steaua șl Tîrnava Odorhel. Victo
ria a revenit, cum era de aștep
tat, echipei militare, cu scorul de 
7—1 (2—1, 2—0, 3—0). Actualii cam
pioni au prezentat o formație re
maniată, cu Crișan în poartă (în 
ocul Iul Pușcaș, încă nerefăcut 
lupă accidentul suferit), cu Ca- 
amar fundaș șl cu Varga în cen- 
;ru liniei întîi de atac. Pe acest 
3ost, Varga a dat un bun randa
ment, marcînd 3 goluri. Celelalte 
puncte ale echipei Steaua au fost 
'ealizate de Ionescu, Peter, Gheor- 
îhiu șl Hollo. Pentru Tîrnava a 
marcat Gali. în acest joc, condus 
ie arbitrii Bănică șl Gubernu, ju
cătorul Ionescu (Steaua) a primit 
> eliminare de 10 minute pentru 
îesportivitate. O remarcă pentru 
mortarul Orban de la Tîrnava^ care 
i făcut un med bun.
Jocurile de după-amlază au fost 

nfluențate în mare măsură de 
ilnsoarea abundentă,- care a în
greunat foarte mult controlul pu- 
•ulul. Știința Cluj, care a sosit în 
iltlmul moment la Miercurea 
2iuc, deplasînd un efectiv de nu
na! 8 jucători, a făcut o primă 
epriză remarcabilă în fața Știin- 
ei București, dar — pînă la urmă

de nivel tehnic 
s-au înregistrat

a opus echipele

— a trebuit să cedeze în fața stu
denților bucureșteni care, în final, 
și-au organizat mai bine jocul. 
Victoria a revenit Științei Bucu
rești cu 6—3 (1—3, 2—0, 3—0), prin 
punctele înscrise de Scheau (2), 
Barbu (2), Iosub și Mezei, pentru 
clujeni golurile fiind realizate de 
Cazan I (2) și Iszlai. In general, 
a fost un meci 
scăzut, în care 
multe eliminări.

Derbiul etapei
Dinamo București și Voința Mier
curea Cluc. A fost un med viu 
disputat, echilibrat, care a pasio
nat pe cei aproape 4000 de spec
tatori prezenți în tribunele pati
noarului. In prima parte, meciul 
a fost nervos, ceea ce a influen
țat negativ execuțiile tehnice. Gaz
dele au reușit să deschidă scorul 
în minutul 9, prin Kraus, care a 
înscris un gol pe care, cu mal 
multă atenție, portarul Dumitraș 
îl putea evita. Repriza următoare 
a fost de-a dreptul pasionantă. 
Voința a dominat cînd s-a găsit 
pe teren cu prima sa linie de a- 
tac, dinamoviștii fiind, în schimb, 
mai agresivi cu linia a doua. In 
min. 34^ Dinamo a avut o mare 
ocazie de egalare, dar pucul tri
mis de Boldescu spre poartă s-a 
oprit în zăpadă,- lîngă bară ! In 
ultimul minut al meciului, An
drei înscrie și Voința cîștigă cu 
2—0 (1—0, 0—0, 1—0). Au condus 
arbitrii Florescu și Tiron.

Joi sînt programate meciurile: 
Steaua—Știința Cluj, Dinamo—Tîr
nava și Voința—Știința București.

CĂLIN ANTONESCU

. __ t __ r ... pregătesc cu seriozitate. în imaginea
sportivii clubului Steaua își trea probele de control. Ei au luat startul, ca și colegii lor de la Dinamo, in lupta 

pentru ocuparea unui loc in echipa reprezentativă

Pentru a apăra prestigiul caiacului șt canoei românești, sportivii noștri se 
noastră :

Nici nu
Jocurilor
listele marilor performante au și în
ceput să se producă schimbări, deter
minate de 
petuos pe 
rile lumii 
lor atinse 
mondiale.
recordurilor
marea competiție sportivă de la Tokio 
— nu a... rezistat multă vreme. Din 
această cauză statisticienii n-au mai

se stinseseră bine ecourile 
Olimpice de la Tokio și pe

asaltul din ce în ce mai im- 
care sportivii din toate coltu- 
1-au declanșat asupra culmi- 
de cele mai bune rezultate 
Cu alte cuvinte, „Olimpiada 

cum a fost denumită

avut „tradiționalul răgaz" pentru a co
menta marile performanțe și pentru a 
pronostica perspectivele de ridicare a 
acestor

Deci, 
nomen 
dintr-o 
două ediții ale Jocurilor Olimpice, anul 
trecut n-a mai fost caracterizat, ca altă
dată printr-o relaxare, ci — dimpotrivă 
— el ne-a oferit de la început o consi
derabilă creștere a contactelor sportivi
lor din diferite țări și o surprinzătoare

rezultate la limite superioare. 
1965 ne-a pus în fata unui fe- 
puțin obișnuit: fiind primul 

perioadă de timp care desparte

avalanșă de noi performanțe. O aseme
nea situație nu poate fi considerată ca 
întîmplătoare. Ea își găsește explicația 
în noua orientare a tehnicienilor și an
trenorilor din toate țările lumii, că marile 
performanțe nu pot deveni accesibile 
decît printr-o deosebită creștere a volu
mului și intensității muncii la antrena
mente. Legat de aceasta, apare ca o ne
cesitate imperioasă și înmulțirea număru
lui de competiții atît în scopul verificării

(Continuare in pag, a 4-aj



CARNET COMPETITION*!

BOX: Campionatul pe echipe a incheiat anul pugilistic 1965 SCHI: CUM SE DESFĂȘOARĂ CURSELE DE BiATLUN?
LA CUPRINDEREA!• NOTA DE TRECERE

Boxul și-a încheiat ac
tivitatea competițională din 
•1965 cu finala cam pion a- 
:tului republican pe echipe. 
Ultimul act al acestei im
portante competiții interne 
a pus față în față cele 
mai puternice formații din 
țară, Dinamo și Steaua. 
Confirmînd previziunile, 
titlul a revenit, și de 
data aceasta, echipei di- 
namoviste (antrenori C. 
Nour — G. Dumitrescu), 

•care și-a înscris astfel 
pentru a șaptea oară nu
mele în palmaresul com
petiției.

In cele ce urmează, ne 
propunem să ne ocupăm 
de felul cum s-au desfă
șurat întrecerile campio
natului pe echipe, să ve
dem contribuția adusă de 
cele 26 de formații la 
creșterea calitativă a spor
tului nostru cu mănuși.

De la bun început tre
buie subliniat faptul că 
organizarea acestui cam- 

tpionat are un merit deo- 
•sebit în ceea ce privește 
«angrenarea unui mare număr de forma
ții din Capitală și din provincie într-o 

^activitate competițională continuă. Intre- 
■cerile au stîmit un mare interes îndeo
sebi în rîndul echipelor provinciale, 

»care au căutat să se prezinte — fiecare 
«după posibilități — cît mai bine pregă
tite. Este greu de presupus că, în lipsa 

^acestei competiții oficiale, cluburile și 
asociațiile sportive ar fi reușit să asi
gure pugiliștilor întreceri amicale care 
•M-i mențină în activitate. De aceea, 
subliniem că organizarea campionatului 
pe echipe a constituit o necesitate.

Analizînd aspectul calitativ al între
cerilor, mai cu scamă al celor din „se
rii44, nu putem să nu remarcăm însă

SPERANȚE DINAMOVISTE PENTRU DEBUTUL 
ÎN „C. C. E.“ LA VOLEI

(Urmare din pag. 1)
tarea preluării cu două mîini de jos), 
a acordat atenție majoră în a doua ju
mătate a turului, pregătirii tactice și 
imprimării unui ritm de joc viu, egal la 
nevoie de-a lungul întregii partide. Am 
stăruit și stăruim încă pentru combate
rea inconstanței, „căderilor**, momentelor 
de relaxare exagerată.

— După cîte am văzut în meciul sus
ținut împotriva Rapidului, și în ciuda 
înfrîngerii suferite în întîlnirea respec
tivă, rezultatele lucrului depus cu echi
pa pînă la acea dată vă pot satisface 
într-o oarecare măsură. Și chiar în lar
gă măsură, dacă judecăm, așa cum e 
normal, prin prisma absenței din for
mație a lui Derzei...

— E adevărat. Dar cel mai mult m-a 
mulțumit, pe de o parte, faptul că ab
solut toți jucătorii au manifestat un 
dezvoltat spirit de luptă și, pe de altă 
parte, constatarea că voleibaliștii mai 
tineri dovedesc un cert progres sub ra
portul orientării tactice...

— De acord, însă numai dacă vă refe
riți la orientarea în atac, iar aceasta 
fără a omite modul defectuos în care au 
fost dublate, în genere, acțiunile atacan- 
ților. Cît privește defensiva...

— La ofensivă mă gîndesc, bineînțeles, 
și într-adevăr la faza finală a acțiunilor 
în care varietatea cîștigă din ce în ce 
mai mult teren. în apărare, e drept, am 
arătat în genere deficiențe importante, 
ilustrate, mai cu seamă la capitolul 
dublajelor. Șituația era însă în mare 
parte justificată, prin faptul că în a~ 
părare am trecut, cu puțin timp în 
urmă, de la folosirea sistemului cu 
centrul doi retras, la utilizarea acestuia, 
în alternanță cu sistemul în care cen
trul doi acționează avansat. Pînă la 
meciurile mai grele din „C.C.E ", sînt 
convins, echipa își va însuși temeinic 
acest mecanism, defensiv, care actual
mente ne reține în mod substantial a- 
tentia în pregătire.

— Iar pentru creșterea continuă a 
eficacității în ofensivă ?...

— Pe. primul plan stă în această di-

POPICE : Constructorul conduce in campionatul Capitalei
Acum cîteva luni, 13 echipe au luat 

startul în campionatul masculin de po
pice al Capitalei. De curînd s-a în
cheiat turul competiției, în care e- 
chipele Constructorul și Gloria au 
furnizat o surpriză plăcută. Ele au 
constituit — spre deosebire de edițiile 
trecute — adversare puternice pentru 
redutabila formație Rapid, care a tre
buit să se mulțumească la terminarea 
turului cu locul 3.

Jocurile desfășurate în prima parte 
a campionatului au fost extrem de dis
putate, multe echipe fiind departajate 
fi® claaament de numărul popice-

BOXERILOR ÎN ÎNTRECERI 
„CALITATE"

Eschivele, mobilitatea, constituie „armele" prin
cipale ale constănțeanului T. Pintilie (dreapta). 
Iată-1 pe boxerul de la Farul într-o atitudine ca

racteristică în meciul cu I Pițigoi (Voința) 
Foto: P. Romoșan

slabul nivel la care s-au disputat unele 
partide. De aceea, meciurile de o bună 
factură tehnică au fost o adevărată ra
ritate. Și aceasta, din mai multe mo
tive. In confruntările din „serii44 mai 
ales, lipsa unei pregătiri temeinice a 
multor pugiliști a dat loc, de cele mai 
multe ori, la dispute confuze, foarte 
slabe ca valoare, care s-au soldat cu 
numeroase abandonuri, k.o.-uri (majo
ritatea în prima repriză), descalificări 
și neprezentări. Peste 150 de abando
nuri și :80 de neprezentări (!), iată un 
bilanț care reflectă fidel slabul nivel 
calitativ al campionatului pe echipe. Dar, 
să exemplificăm. In întîlnirea dintre for
mațiile I.S., Cîmpia Turzii-Metalul Bocșa 

recție străduința noastră de a obține, 
îndeosebi la atacurile finalizate de 
Schreiber, Tîrlici, Smerecinschi și Co- 
zonici, înălțarea punctului de lovire a 
mingii. Ne preocupă totodată Și îi a- 
cordăm maximum de stăruință în an
trenamente munca de îmbunătățire a 
dublajelor în atac, care nu o dată ne-au 
dat de furcă prin lipsa lor de prompti
tudine...

— Și care, să sperăm, va rămîne de 
domeniul trecutului... In altă ordine de 
idei: datele alese inițial pentru prime
le voastre meciuri din „C.C.E." au ră
mas „în picioare"?

— Da, 28 ianuarie turul, 30 ianuarie 
returul, ambele partide la Geneva, cu 
Servette.

— Și în continuare ? Căci, fără a 
vă desconsidera o clipă adversara de la 
capătul acestei luni, e totuși greu de 
crezut că ați putea capota în fața cam
pioanei Elveției, țară în care voleiul nu 
are nici valoarea și. așadar, nici pre
tențiile noastre...

— Desigur. Cu atît mai mult, sîntern 
hotărîți să luăm foarte serios meciu
rile de la Geneva, îneît să evităm și 
surpriza unui scor prea strîns, care 
ne-ar complica psihic sarcinile ulterioa
re. $1 primele probleme veritabile ni 
se vor pune abia în sferturile de finală, 
unde urmează să ne întîlnim cu echi
pa învingătoare din meciul Minior Per- 
nik. — Ăsniăres Sports Paris. Iar mai 
departe...

— Deci, optimism ?
— Da ! Și angajamentul ferm, în 

numele tuturor jucătorilor mei, de a ne 
pregăti cu maximum, de seriozitate și de 
a lupta din răsputeri pentru a ne ca
lifica în semifinală...

— ...unde, după toate probabilitățile, 
ar trebui s_o înfruntați pe Dukla Ko- 
lin Praga...

— ...șt în finală, unde am fi fericiți 
să ajungem împreună cu campioana 
țării. Rapid ! Iată, acesta e obiectivul 
echipei Dinamo București în „Cupa 
campionilor europeni", obiectiv pentru 
a cărui realizare, repet, sîntern deciși 
să nu ne precupețim eforturile !

lor doborîte. Iată clasamentul : 1.
Constructorul 37 p; 2. Gloria 35 p ; 
3. Rapid 35 p; 4. M.M.C.M. 29 p; 5. 
Laromet 29 p; 6. Tranzistorul 27 p; 7. 
Voința 27 p; 8. Metalurgistul 25 p; 9. 
Frigul 25 p: 10. Centrocoop 23 p; 11. 
Constructorul II 19 p; 12. Electroapa- 
rataj 19 p; 13. M.T. Tc. 19. p;

Zilele trecute campionatul a fost 
reluat. Primele rezultate : Constructo
rul—Voința 4 866—4 703 p.d.; Frigul 
— Constructorul II 4 686—4 521; Elec- 
troaparataj — Centrocoop 4 570—4 513. 
întrecerile etapei I a returului conti
nuă.

MULTE... RESTANȚE LA CAPITOLUL

și U.M. Timișoara - Constructorul Hu
nedoara, din cele zece partide disputate, 
cinci s-au încheiat prin abandon, și una 
prin neprezentare. „Bilanțul44 meciului 
Oțelul Galați - Voința București este 
și mai edificator: cinci abandonuri, 
două descalificări și o neprezentare. Ar
bitrii meciului dintre A.S.A. Tg. Mureș 
și Rapid au notat în buletinele de 
punctaj trei abandonuri, două neprezen
tări și o descalificare. Deci, în linii 
mari, spectatorilor prezenți la aceste în- 
tîlniri nu le-au mai rămas de vizionat 
decît 3—4 meciuri oficiale, duse pînă 
la capăt! In rest, programul reuniunilor 
respective a fost, chipurile, salvat prin 
umplerea... golurilor cu partide amicale, 
care nu prezentau, însă, nici un fel de 
interes pentru spectatori.

Deseori, pentru a prezenta boxeri la 
toate categoriile de greutate, antrenorii 
au fost nevoiți să recurgă, de l-a o etapă 
la alta, la scăderi sau ridicări artificiale 
în greutate, care au avut, firește, o in
fluență negativă în comportarea sporti
vilor. Aceasta este, de altfel, și una 
dintre cauzele pentru care unele echipe 
(ca de pildă C.S.O. Baia Marc, Rapid 
București ș.a.) n-au reușit să cîștige. 
de-a lungul întregului campionat, nici 
un meci. Slaba factură tehnică a mul
tor partide s-a datorat, pe de altă 
parte, și faptului că. în majoritatea ca
zurilor, antrenorii au urcat pe ring boxeri 
de valori diferite. De aceea între echi
pele participante există un decalaj va
loric evident. Iată — deci — cîteva 
considerente care întăresc părerea că 
întrecerile din campionatul republican 
pe echipe nu și-au adus contribuția aș
teptată la ridicarea calitativă a boxu
lui din țara noastră.

★
Federația de specialitate a tras con

cluziile cuvenite privind desfășurarea 
acestei importante competiții. Se află 
de acum în studiu anumite propuneri 
menite să îmbunătățească substanțial 
campionatul pe echipe ce se va disputa 
anul acesta. Dar, despre acest lucru, 
într-unul din numerele noastre viitoare...

R. CĂLĂRĂȘANU

PATINAJ: Primul concurs al viteziștilor
Pe gheața lacului Ciucaș din Tuș- 

nad s-a desfășurat — în organizarea 
consiliul regional UGFS Mureș-Au- 
tonomă Maghiară — primul concurs 
de patinaj viteză al sezonului, dotat 
cu „Cupa de iarnă44. Și-au disputat 
întîietatea peste 40 de seniori și ju
niori din București, Tg. Mureș, Bra
șov, Cluj și Miercurea Ciuc. întrece
rile au constituit un bun prilej de ve
rificare a pregătirilor efectuate de 
„viteziști44 în vederea viitoarelor com
petiții. Iată cîteva rezultate înre
gistrate la concursul inaugural : se
niori, 500 m : Andrei Okoș (Dinamo 
Brașov) 48,6 sec ; 500 m, femei : Eva 
Farcaș (Mureșul Tg. Mureș) 56,4 sec ; 
juniori cat. I, 500 ni : Ion Fazekas 
(Dinamo București) 51,2 ; 1 500 m :
Horia Timiș (Știința Cluj) 2:53,7 ; 
500 m și 1 000 m, fete î Ana Tașnadi 
(Avîntul M. Ciuc) 60,9 sec și 2:13.6 : 
juniori cat. II, 500 m : A. Maghioroși 
(Avîntul M. Ciuc) 54,2 sec ; 1 000 m,
fete : Anelise Ștefani (Dinamo Bra
șov) 2:13,8 ; 500 m, fete : Ileana An-

Din joi în joi
Desene de

Tinerii din comuna Istria 
(raionul Istria) n-au putut par
ticipa zile la rînd la întreceri
le Spartachiadei de iarnă, de
oarece materialele sportive e- 
rau închise în clădirea cămi
nului cultural.

Tot așteptînd să li se deschidă...

Avînd ca obiectiv principal participa
rea la campionatele mondiale de la 
Garmisch - Partenkirchen, biatloniștii 
noștri fruntași s-au antrenat cu sîr- 
guință, iar săptămîna aceasta și cea ur
mătoare vor efectua două serioase ve
rificări în compania unor valoroase re
prezentative. Este vorba de concursul 
care se va disputa în zilele de 9 și 11 
ianuarie la Altenberg (R.D. Germană), 
unde sportivii romîni vor întîlni selec
ționatele R. D. Germane și Suediei. 
Cîteva zile mai tîrziu, la 14 și la 16 
ianuarie, va avea loc revanșa între
cerii de la Altenberg. De astă dată 
întrecerea va fi găzduită de tara noas
tră, pe pîrtia și la poligonul din Pre
deal.

Fiind în preajma acestor întîlniri, 
socotim că este necesar să informăm 
pe cititorii noștri despre unele impor
tante modificări ale regulamentului 
curselor de biatlon modern de iarnă, a- 
duse cu prilejul congresului federației 
internaționale ținut anul trecut la Elve- 
rum, în Norvegia.

Proba individuală se desfășoară tot 
pe distanța de 20 km și tot cu 4 tra
geri, avînd însă următoarele modificări: 
distanța este unică pentru toate cele 4 
trageri, adică de 150 m; se trage, în

HANDBAL: „Cupa Sportul popular44 
și „Cupa F. R. H.“ în țara

• La ORADEA, cele două competiții 
se bucură de interes din partea amato
rilor de handbal, iar unele echipe se ri
dică la nivelul așteptărilor acestora. 
Pînă acum, dintre formațiile participan
te s-au evidențiat Voința Salonta, 
Știința Oradea, Voința Oradea (mas
culin), I.T.O., Voința, S.S.E. și Sănă
tatea (feminin). S-au înregistrat și unele 
cazuri de neprezentare la meciuri: Vi
itorul (juniori), Favorit (junioare) și 
Favorit 11 (senioare). Comisia de spe
cialitate trebuie să analizeze asemenea 
cazuri și să ia măsuri împotriva echi
pelor și antrenorilor lor<

In general, jocurile din cele două

tal (Avîntul M. Ciuc) 63,6 sec ; co
pii 200 și 300 m ; Rodica Nimereală 
(Dinamo București) 27,1 sec și res
pectiv 41,2 sec.

întrecerile s-au bucurat de o bună 
organizare, iar arbitrajele au fost 
perfecte.

° Patinatorii de viteză se pregă
tesc în aceste zile pentru noi concur
suri. Astfel, la Tușnad va avea loc 
la 15 și 16 ianuarie „Cupa speran
țelor44, iar peste o săptămînă se va 
desfășura — pe aceeași pistă — 
„Cupa Dinamo44. Aceasta va constitui 
ultima verificare în vederea finalei 
pe țară a campionatelor republicane, 
programate între 1—6 februarie (la 
Miercurea Ciuc sau Tușnad).

în sfîrșit. în programul compe- 
tițional al acestui sezon figurează o 
serie de concursuri organizate de co
misiile de specialitate din Tg. Mureș, 
Miercurea Ciuc și Brașov, dintre care 
amintim întrecerile „Cupei Șoimilor44 
programate din inițiativa Casei de 
cultură din Tușnad.

Neagu Rădulesctr
Descompletîndu_se consiliul 

asociației sportive Șantierul 2 
I.C.M.S. Galați nu se mai o_ 
cupă nimeni de atragerea ce
lor peste 1800 de membri UCFS 
în practicarea sportului.

— Să nu-1 deranjăm 1 Hiber
nează I 

ordine, în pozițiile culcat, în picioare, 
cidcat, în picioare; cele 4 trageri se 
plasează între km 5 și km 18, cu dis
tanțe de cel puțin 3 km între trageri ; 
dimensiunile țintelor: inelul negru arc un 
diametru de 25 cm, iar inelul interior 
de 12,5 cm la poziția culcat; la po
ziția în picioare inelul exterior are 50 
cm, iar inelul interior 35 cm; pentru 
loviturile din cercul interior nu se dă 
nici o penalizare; pentru fiecare lovi
tură în cercul exterior se adaugă tim
pului înregistrat pe 20 km cîte un minut 
penalizare; pentru fiecare lovitură în a- 
fara țintei se aplică o penalizare de 2 
minute.

Proba de ștafetă 4x7,5 km, intro
dusă anul acesta în concursurile ofi
ciale, se dispută după următorul regu
lament: fiecare concurent are de efectuat 
cîte două trageri (una în poziția culcat 
la km 2,5, una în picioare la km 5) în 
cîte 5 baloane cu diametru de 12,5 cm la 
poziția culcat și 30 cm la poziția în 
picioare (distanța obiectivelor este de 
150 m la ambele poziții); pentru fie
care poziție concurentul are la dispoziție 
cîte 8 cartușe; concurentul este pena
lizat cu parcurgerea a 200 m pentru 
fiecare balon neatins după consumarea 
tuturor celor 8 cartușe.

cupe sînt dîrze, spectaculoase. Dintre 
ultimele rezultate notăm:

..Cupa Sportul popular* : Centrul 
școlar agricol - Centrul școlar Oradea 
(juniori) 10—10, S.S.E.—Voința (ju
nioare) 6—2, Voința—-Favorit (junioare) 
6—0 (neprezentare).

„Cupa F.R.H.44 feminin : I.T.O.— 
Voința 14—14, Voința—Tricoul 14—9 
și I.T.O.—Sănătatea 15—6; masculin: 
Știința—Ciocanul 19—11 și Știința O- 
radea—Voința Salonta 55—15. fZ. 
Ghișa și I. Boitoș, corcsp.).

• CRAIOVA. — S-a încheiat prima 
parte a întrecerilor din cadrul „Cupei 
Sportul popular44. In ultima etapă, cele 
mai atractive jocuri feminine au fost 
Viitorul Drăgășani—S.S.E. I Craiovg, și 
Autorapid—Voința, în cursul cărora 
s-au remarcat cîteva jucătoare: Elena 
Neagoe și Ioana Șerban (Viitorul), 
Sanda Nemeș (S.S.E.), Gabriela An- 
dreescu, Viorica Bona, Irina Matei 
(Autorapid) și Jeana Iscru (Voința), 
lată cîteva rezultate.

JUNIORI : Turbina—Viitorul 38— 
10. S.S.E. I —S.S.E. II 24—12, Edu
catorul—S.S.E. 1 18—18, S.S.E. II— 
Viitorul 22—15, Turbina—Electroputere 
14—13, Știința—Educatorul 6—0 (ne
prezentare). In clasament conduce 
S.S.E. I cu 11 puncte, urmată de S.S.E. 
II 10 p. și Știința Cîrcea 6 p. 
JUNIOARE: Viitorul—S.S.E. 1 12—8, 
Autorapid—Voința 20—5, S.S.E. I—- 
Veterinarul Malu Mare 19—2, Voința— 
Ș.S.E. II 6—0 (neprezentare), Sănăta
tea—Veterinarul Main Mare 9—3. Auto
rapid—Sănătatea 6—0 (neprezentare). 
In clasament pe primul loc se află Auto
rapid cu 11 p., urmată de S.S.E. 1 și 
Viitorul Drăgășani cu cîte 8 p. SE
NIORI: Electroputere — Hidrotehnica 
36—18. Autorapid—Aripile Ghercești 
39—22. (V. Popovici, coresp.).

(--------------------------------------------------------------

I VA INTERESEAZĂ AVIAȚIA, 
J MOTOCICLISMUL, AUTOMOBILIS- 
J MUL, ALPINISMUL SI RADIOTEH- 
» NICA ?

Doriți să fiți la curent cu toate 
noutățile din domeniul sporturilor 
tehnice,

Citiți revista '

SPORT ȘI TEHNICĂ
Din cuprinsul ultimului număr 

menționăm :
- Perspective aviatice (la Salo

nul internațional al aeronauticii 
de la Paris). i
- Figuri din istoria aviației mon

diale : Jean Mermoz
- Automobilul și saloanele anu

lui 1965
( - Arta de a conduce

- Wartburg 312
- Victoria echipei (un articol de

Lionel Terray)
- „Plutonul" doi în competiția 

cosmică
- Radiotehnica pentru începă

tori
- Antenă mulliband
- Reportaje, noutăți, știri, ma

gazin, umor
32 pagini bogat ilustrate.



)ouă cupluri despre... ele!
inginerul 
un i verși-

ca interlocutori pe 
Iridea și pe asistentul 
educație fizică, Ion Ionescu, o 
1 discuție capătă interes nu nu- 
aspectul „unghiului de vedere1* 

icterului care privește cu ochi 
autocritic rolul său jucat de 

; — ci și sub cel al gradului 
>etență, de tehnicitate ara zice, 
i-ne 
•ă a

bineînțeles la calificarea 
acestor doi binecunoscuți

5 de a le da cuvîntul, se vu- 
recizare asupra naturii relațiilor 
protagoniștii acestui original 
-și sînt adversari pe terenul de 
vezi apriga luptă pentru întîie- 
pid—Petrolul, ca și concursul 
rrsonal pentru promovarea în e- 
(ională — cei doi atacanți cen- 
apreciază reciproc, se stimează 
celălalt.

r, nici o grijă, nici una dintre 
este otrăvită, duelul este ab- 

valcrcsc.

IONESCU: (Se 
scurt).

DRIDEA: Pentru
..pozitive", o altă calitate — armă pe 
care cuplul feroviar o folosește cu mult 
efect: driblingul. Foarte buni dribleuri 
(mai buni ca Badea și ca mine), cei doi 
rapidiști înșiră ele multe ori în cursele 
lor cite 3—4 adversari. Și aici ar tre
bui insă să opereze o dozare. Ce-i prea 
mult, s-a văzut, strică...

IONESCU : Ne-au spus-o pînă acum 
mii de oameni. N-avern măsură / La 
primăvară, însă, s-a terminat!...

DRIDEA: „En garde!" La capitolul 
forță sînteți cam „firavi". Mai ales 
Dumitriu. Mă întreb cum ați juca îm
potriva unor adversari ca Dan al vos
tru ? ! ?

IONESCU : (Din nou fără ripostă).
DRIDEA : Ca să nu mai vorbim de 

jocul pe sus. La mingile pe sus parcă 
ați fi spectatori la un... miting aviatic.

IONESCU : Ai dreptate. L-ai uitat

abține tușește

că m-arn lansat în

avut Dan împotriva „perlei din Mozam- 
bic" și, eventual, și reușita lui.

IONESCU: Sînteți însă cam rigizi! 
Folosiți aceleași stereotipe mecanice. 
Demaraj pe extreme, centrare la 1,67 
m, preluare și iarăși demarare, cen
trare, preluare... Nu știu cum să-ți 
spun, aveți ceva din mișcările unui ro
bot...

DRIDEA: Dacă „robotul" dă multe 
goluri, e perfect!

IONESCU: Perfect, pînă prinde ad
versarul 
cam în 
explozia 
nu. Voi

DRIDEA : Remarcă
intens pentru 
La primăvară 
expresul!

IONESCU:
DRIDEA: Asta-i. Ești „pe fază"»

„schema" și ritmul. Mergeți 
același ritm. Viteza de reacție, 
— sînt sectorul lui Moldovea- 
doi veniți cu clasa a II-al... 

justă. Lucrăm 
remedierea acestui minus, 
s-ar putea să venim... cu

Adică... batem șaua?

RADULESCU

cea mai imparțială ordine, cea 
, îi dăm cuvîntul, la început,

)EA : întotdeauna am admirat 
Dumitriu-Ionescu fantezia. La 

pi toi, cei doi rapidiști întrec 
te orice alt cuplu din tară: e- 

pe noi (n.r. cuplul Badea—

CU : Mulțumesc.
'A : O mică precizare supli- 
Personal, am apreciat jocul cu- 
pidist cînd fantezia sa era 

cînd servea jocul echipei. A- 
s pălăria!... Cînd însă Dumi
tre ă să-l imite pe Ovidiu Rene 

de 2—0 pentru adversari, 
pardon — și ca jucător si 
nu pot fi de acord.

IRI, ȘTIRI

Criterii de selecție a juniorilor

de perspectivă
in fotbal 

fiind-
Creșterea tinerelor cadre 

este o muncă deosebit de grea, 
că vizează mase largi de copii la care 
inițial nu se poate prevedea perspec
tiva (tehnica de joc, calitățile fizice, 
dragostea și dăruirea pentru fotbal se 
formează sau se dezvoltă cu timpul).

Priceperea și pasiunea pentru creș
terea acestor tineri, simțul pedagogic 
și răbdarea în munca antrenorilor de 
juniori, toate acestea fac să crească 
generații de generații, din care 
doar un număr mic de juniori 
treptele consacrării spre fotbalul 
performanță.

Depistarea și formarea acestor 
mente de perspectivă este tardivă u- 
neori (la vîrsta de 20—23 ani), cînd 
nu se mai pot perfecționa la nivelul 
pretins deprinderile specifice ; iar 
unele calități fizice nu vor putea fa
voriza singure un randament maxim 
de care jucătorul ar fi fost capabil 
dacă instruirea s-ar fi făcut la timp, 
la nivelul posibilităților sale maxime 
și Ia cerințele actuale de joc.

Considerăm acest articol ca o bază 
de discuție, care trebuie să preocupe 
deopotrivă pe antrenorii de juniori și 
de seniori din cluburi sau asociații. 
Spunem aceasta fiindcă în multe sec
ții antrenorii de seniori nu cunosc 
cel puțin elementele talentate din 
echipa de juniori.

în materialul de față ne adresăm 
unor jucători cu o pregătire medie, la 
vîrsta de 15—16 ani, la care se între
văd și unele calități deosebite (teh
nice, fizice). Deci cerințele de selec
ționare a elementelor de perspectivă 
nu trebuie confundate cu normele de 
selecționare a copiilor și juniorilor, 
deoarece sînt deosebiri esențiale care 
privesc valoarea și perspectiva — da- 
sa de viitor a jucătorului.

în primul rînd trebuie apreciat 
gradul de tehnicitate, ușurința exe
cuțiilor, în condiții de joc și mai ales 
de viteză. Atenția trebuie îndreptată 
spre modul în care jucătorul se poa
te subordona jocului colectiv, dar mai 
ales felului cum dă rezolvări indivi
duale pe spatii reduse de joc (în 
aglomerări). Tehnicitatea aparentă, 
în condiții de lucru individual (ține
rea repetată a mingii pe picior, pe 
cap etc...) nu poate determina profi
lul jucătorului. Unii tineri fac 
vărate jonglerii cu mingea, însă 
condițiile jocului de azi nu se 
curcă. Tehnicitatea jucătorului 
perspectivă trebuie să apară în

pe postul 
schimbării 
cu un alt

însă 
urcă 

de

ele-

dițiile variate ale jocului, 
respectiv și în condițiile 
zonei de joc — temporar 
coechipier.

Constituția fizică are o 
deosebită. Jucătorul de perspectivă tre
buie să fie bine proporționat, cu o 
talie corespunzătoare (portarii: 1,75— 
1,85 m fundașii de margine : 1,72— 
1,80 m ; fundașii centrali : 1,78—
1,84 m ; mijlocașii : 1,74—1,80 m ;
extremele : 1,70—1,76 m. înaintașii 
centrali : 1,76—1,82 m).

Acele elemente care calcă cu vîr- 
furile în afară sau au platfus 
talie foarte mică ș.a. evident că n-au 
gabaritul unui mare jucător.

Capacitatea de efort este o condiție 
esențială în dezvoltarea și evoluția ju
cătorului, pentru că în teren activi
tatea trebuie să fie aproape continuă 
(Del Sol, Di Stefano, Denis Law, Ba
dea, Ghergheli și alți jucători sînt 
exemple pozitive din acest punct de 
vedere).

Calitățile fizice, și în special viteza, 
nu pot fi neglijate în aprecierea ju
cătorilor de perspectivă (Garrincha 
aleargă 100 m în 10,8 sec, Pele 10,9, 
Facchetti 11,1, Uwe Seeler 11,2, Pîr- 
călab 11,3, jucători cu viteză foarte 
mare, dar care au și o capacitate teh- 
nico-tactică bună). Jucătorii cu o talie 
mică, fragili și cu insuficiențe fizice, 
cedează în fața unor adversari bine 
dotați fizic, iar în jocurile din depla
sare sînt simpli figuranți (Haidu — 
Dinamo București, Necula — St. roșu 
Brașov ș.a.).

Orientarea spre elementele de per
spectivă nu trebuie lipsită de cunoaș
terea temperamentului și a caracteru
lui. Acei ce întrunesc calitățile teh- 
nico-fizice amintite, dacă au un fond 
moral și de voință corespunzător 
(perseverență în antrenamente și 
jocuri, curaj, dîrzenie, sobrietate și 
modestie) pot progresa continuu și de 
la ei putem aștepta un randament 
constant (de exemplu : Nunweillei 
III, Popa. Datcu, N. Georgescu, Dan 
Coe, Badea, Campo, Pop, Deleanu 
ș.a.).

Caracterizarea precisă a junioriloi 
de perspectivă la vîrsta de 15—16 ani, 
stabilirea profilului de instruire pe 
baza aptitudinilor și lărgirea sferei 
de pregătire multilaterală, pot ajuta 
formarea unor jucători de mare va
loare internațională în fotbalul nos
tru.

importantă

sau

Dumitriu, Ionescu, Dridea și Badea văzuți de NEAGU 

însă pe Ozon. Dădea gol cu capul doar 
„la zile mari"! Marca cu piciorul în 
schimb cit pentru o înaintară întreagă.

DRIDEA: Faceți și voi ce făcea 0- 
zon, dacă vă dă mina!

O ultimă idee care ne frămîntă și pe 
noi: valoarea unui „tandem" se afirmă 
și se confirmă si în jocurile în depla- 
sare I

IONESCU : Ceea ce am admirat în
totdeauna la cuplul vostru (ca să încep 
și cu cu complimentele) au fost în ordine: 
realismul jocului vostru — urmăriți 
golul și numai golul — forța, percuția, 
și o mobilizare exemplară. Nu cedați 
niciodată. Ca să hu mai spun că în fața 
unor adversari de mare valoare jucați 
aparent fără nici un complex.

DRIDEA: Cînd l-am privit pe Ger
mano la televizor (în meciurile Ceho
slovacia—Portugalia și Internazionale— 
Renfica) am avut impresia că văd per
fecțiunea. Model de fundaș „libero" ! 
Intrînd pe stadionul „23 August", însă, 
știam că nu mai sînt la televizor, să-l 
privesc... Așa că l-am atacat, flotărît. 
Cu mingea în picior. Am trecut de cîte
va ori de el. Iar Sandu (n. r Badea) 
l-a „întors" o dată, ca la... Ploiești.

Abordînd un meci cu complexele mi
turilor 
bal iști 
la om 
fiu al

IONESCU: Promitem și noi să 
concurăm la „națională", dar nu 
simpli „taloneuri",

DRIDEA : Batem palma 1
Așadar, un concurs a două valoroase 

și mult discutate cupluri a căror evo
luție a stîrnit nu de puține ori entu
ziasmul tribunelor, un concurs pe care-1 
salutăm, un concurs cu 
sigur: fotbalul românesc.

MARIUS

a-
ca

re-îbătă 8 ianuarie are loc 
ea cursurilor de observatori 
i de fotbal în sala UCFS — 
urești (ora 18).
3 Dinamo va găzdui in zile- 
și 9 ianuarie, incepind de la 
ledința de analiză a colegiu- 
al de arbitri pe anul 1965, 
ciparea arbitrilor din lotul 
n din întreaga țară).

fot- 
„de

P.S. : Pe cînd și alte 
ceastă întrecere?

vă
ca

un cîștigător

POPESCU

cupluri în a-

ade- 
în 

des- 
de 

con-
GHEORGHE OLA 
antrenor federal -

FIECARE ZI CONTEAZĂ!
(Urmare din pag. 1)

care-i aureolează pe marii 
ești victimă sigură. Jucînd 

la om", ca împotriva unui normal
Terrei, ai șansele pe care le-a

mult
te puțin, deoarece tinerii noștri nu s-au 
arătat prea entuziasmați) nu am curaj 
să afirm cu certitudine că vom organiza 
și alte concursuri. Dacă veți veni însă 
la primăvară, cînd vor începe campio
natele asociației, am să vă spun mult 
mai multe lucruri îmbucurătoare. Cam
pionatul asociației sportive a prins...

dar pînă la urmă am realizat foar-

în Rafinăria noastră, stimulîn- 
întreceri tinerești chiar și pe

rădăcini 
du-i la 
cei... vîrstnici.

Concluzia e clară : consiliul asociației 
sportive Flacăra Cîmpina va organiza 
cîteva întreceri ca să nu se spună că n-a 
făcut

liști și să nu ne luăm angajamente care 
nu pot fi îndeplinite.

nimic

DEOCAMDATĂ NUMAI... 
ANGAJAMENTE

NIMENI N-A ÎNTREBAT... NIMIC

INOSPORT ® PRONOEXPRES ® PRONOSPORT
mul concursurilor Prono- 
2 și B2 de duminică 9 ianua- 
cuprinde meciuri din cam- 

italian A și B.
a ajuta pe participant! la 
pronosticurilor, dăm rezul- 

limelor meciuri dintre echi
rinse in program:

XI. Padova — Verona
1964—1965 : 3—0 șl 1—2 

XII. Pro Patria — Messina
1962—1963 : 2—0 și 0—3 

Xm. Lazio — internazionale.
1964—1965 : 1—1 și 0—3

inta — Foggia
1964—1965 : 1—0 și 1—1 

gna — Juventus
1964—1965 : 1-1 și 0—1 

ria — Varese
1963— 1964 i 1—0 și 0—4 

iari — Roma
1964— 1965 : 1—0 și 1—2 

întina — Spăl
1963— 1964 : 1—0 și 0—0 

a — Lanerossi
1964— 1965 : 0—1 și 3—2 

>li — Sampdoria
1962—1963 : 0—2 și 0—3 

io — Catania
1964—1965 : 2—1 șl 1—1 

ena — Venezia
1964—1965 : 1—1 și 0—0 

za — Potenz.a
1964-1965 : 1—0 și 0—1

Tragerea LOTO de mîine vineri 
7 ianuarie 1966. va avda loc în sala 
Floreasca la ora 19,30 înaintea spec
tacolului „Cu fotbal fără fotbal"-

PRONOEXPRES

La tragerea concursului Prono- 
expres nr. 1 din 5 ianuarie 1966 au 
fost extrase din urnă următoarele 
numere de bază:

3 35 47 45 21 31

Numere de rezervă : 12 49
Fond de premii : 593 137 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 12 Ianuarie 1966 în Bucu
rești.

Premiul exceptional la concursul 
Pronosport B nr. 18 din 26 decembrie 
1965 în sumă de lei 32 706 a revenit 
participantului Ferencs Imre din com. 
Păuleni, raionul Ciuc, regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

lată-ne la o altă mare asociație cîm- 
pineană : I.R.A. Președintele ei. Con
stantin Vîrjoghie, părea mai optimist.

— N-am „deschis" încă Spartachiada, 
ne-a informat, dar vă rog să notați că 
peste cîteva zile (n.n. Adică la o lună 
— ! — de la începerea primei etape...) 
vom inaugura întrecerile de tenis de 
masă și șah. In curînd vor începe și 
concursurile de tir. săniuțe și schi. Ne-am 
propus să atragem în aceste întreceri 
peste 600 de tineri.

Peste 600 de concurenți e o cifră lău
dabilă și nu imposibil de realizat deși, 
așa după cum se vede, pînă acum nu 
s-a făcut mai nimic la I.R.A. Dar 
din discuțiile purtate cu președintele 
asociației am dedus că pentru îndepli
nirea angajamentului luat mai trebuie 
ceva foarte important și anume: mate
rialele necesare întrecerilor. In magazie 
există la ora actuală doar 6 cutii de 
șah, o masă de tenis (care poate fi mon
tată numai cînd este liberă sala de șe
dințe), o armă de tir, 6 perechi de 
bocanci de schi, 6 săniuțe, mai multe 
treninguri. Și cam atît. Să recunoaștem 
că sînt cam puține materiale pentru ma
rele număr de tineri pe care consiliul 
asociației sportive dorește să-l atragă în 
diversele concursuri. Deci, să fim tea

Ultimul
Flacăra din Moreni. Interlocutorul nostru, 
Paul Andrei, secretarul acestei asociații, 
ne-a spus simplu:

— Consiliul asociației noastre a ne
glijat actuala Spartachiadă. Consecința s 
la noi nu au avut loc încă nici un fel 
de întreceri și nici nu prea văd mari 
perspective. Deși sîntem cotată ca una 
dintre cele mai mari asociații din raio
nul Cîmpina, vom iniția doar concursuri 
de șah și tenis de masă In caz că va 
da înghețul s-ar putea să programăm și 
întreceri de patinaj. Nimeni nu ne-a în
trebat ce concursuri vom organiza sau 
cînd și unde 
Nici tovarășii 
UCFS și nici 
n-au dat nici

popas l-am făcut la asociația

vor
de 

cei 
un

avea loc întrecerile, 
la consiliul raional 

din comitetul IJ.T.C, 
„semn de viată".

cele trei asociații din 
reiese clar că Sparta- 

a tineretului nu s-a si-

Din vizita la 
raionul Cîmpina 
chiada de iarnă 
tuat în centru] preoocupărilor activiștilor 
sportivi. Aceștia — îndeosebi cei de la 
consiliile orășenesc și raional UCFS 
Cîmpina — aveau datoria să se ocupe, 
din timp, de asigurarea condițiilor ne
cesare desfășurării întrecerilor, alcătuind 
un program interesant, atractiv care să 
stîmească interesul tinerilor 
vîrstnicilor pentru această 
Timpul încă nu este trecut 
pierdut zile prețioase). Așa 
să se treacă la fapte.

și chiar... 
competiție, 
(deși s-au 
că trebuie



Perspectivele anului 1966
/Iii mare din pag. 1) 

eficienței antrenamentelor, cît și pentru 
ridicarea aradului de adaptare la 
marile eforturi solicitate de compe
tițiile de amploare.

în asemenea condiții, și participa
rea sportivilor români la competițiile 
anului 1965 a fost mai mare, obți- 
nîndu-se o serie de rezultate de 
prestigiu. Ea va crește în 1966, ținînd 
seama și de faptul că acest an ne 
apropie și mai mult de clipa cînd la 
Ciudad de Mexico se va aprinde din 
nou flacăra olimpică. De altfel, în
treaga activitate competițională — 
internă și internațională — este sub
ordonată pregătirii tot mai bune în 
vederea unei comportări superioare 
Ia viitoarea ediție a J.O.

în acest scop, reprezentanții spor
tului din tara noastră vor fi prezent! 
în 1966 Ia startul unor mari întreceri 
internaționale și în mod deosebit la 
acele discipline sportive care au o 
pondere mai mare în programul Jocu
rilor Olimpice. Pe această linie, un 
accent special s-a pus — la defini
tivarea calendarului internațional — 
pe participarea sportivilor români la 
campionatele mondiale și europene, 
competiții cu o selectă participare, 
ceea ce face ca verificarea potenția
lului reprezentanților noștri să aibă 
loc în condiții cît mai apropiate de 
cele de la J.O. în această ordine de 
idei, vom sublinia că sportivii români 
care se vor dovedi cei mai buni vor 
lua parte la campionatele mondiale 
de caiac-canoe, lupte greco-romane, 
șt libere, canotaj, tir, volei, gim
nastică, scrimă. De asemenea, țara 
noastră va fl reprezentată la cam
pionatele mondiale de biatlon, hochei 
șl popice. Este un fapt cert, date 
fiind bunele rezultate obținute pînă 
în prezent de sportivii români Ia 
caiac-canoe, tir, scrimă, volei și gim-

tara noastră va 
la 21 de cam- 
la 20 de cam-

La Hastings: Florin Gheorghiu 
l-a învins pe Vasiukov

f-

LONDRA 5 (Agcrpres). — După o 
zi de repaus, turneul de șah de la 
Hastings a fost reluat cu desfășura
rea rundei a. 6-a în care campionul 
României Florin Gheorghiu l-a întîl- 
nit pe marele maestru internațional 
Vasiukov. Jucînd foarte bine, șahis- 
tul român a obținut victoria Ia mu
tarea a 33-a.

Liderul clasamentului, iugoslavul 
Gligorici, a suferit prima înfrîngere 
prerzînd la Uhlman (R. D. Germană). 
Ca urmare a acestei înfrîngeri și a 
noii victorii obținute de Spasski, de 
data aceasta în fața lui Pfleger (R. F. 
Germană), marele maestru sovietic a 
devenit noul lider al clasamentului 
cu 5 puncte. Englezul Lee a terminat 
la egalitate cu Hartston (Anglia), iar 
Littlewood (Anglia) a cîștigat la W. 
Nicolai (R.F.G.).

După 6 runde clasamentul se pre
zintă astfel : 1. Spasski (U.R.S.Ș.) 5 
puncte ; 2—3. Gligorici (Iugoslavia) și 
Uhlman (R.D.G.) cu cîte 4,5 puncte ; 
4—5. Vasiukov (U.R.S.S.) și Pfleger 
(R.F.G.) cu cîte 4 puncte; S.Fteri-n 
Gheorghiu (România) cu 3 puncte 
7—8. Littlewood (Anglia) și Lee (An
glia) 2 puncte. 9. Hartston (Anglia) 
1,5 puncte : 10. Nicolai (R.F.G.) 0,5 
puncte.

HANDBALIȘT1I BUCUREȘTENI INVINGATO

BERLIN 5 (prin telefon). — Selec
ționata masculină de handbal a ora
șului București a cîștigat turneul des
fășurat marți seară în localitatea 
Premnitz, obținînd victorii în cele 
două partide susținute (în cîte 2 re
prize a 20 de minute)':

București — Chemie Premnitz 27—10 
(11—5). — Formația noastră : Bogo
lea—Iacob 2, Paraschiv 1, Marinescu 
5> Oțelea 3, I- Popescu 4, Gruia 5, Go
ran 2,, Nodea I, Moser I, Nica 3

București — Dynamo Berlin 19—15 
(11—7). Joc mai disputat. Echipa

română a început excelent și î 
7 conducea cu 7—1. In continua 
și mai ales în repriza a doua, a 
nat inegal, perioadele bune al 
cu „căderi* surprinzătoare. For 
Redl, Bogolea—Iacob 8, Coste 
Costache. II 3, Oțelea, I. Pop 
Gruia 2', Nodea 1, Hnat 2, M 
Nica 1. Cei mai buni : Iacob, C 
I și Oțelea; la Dynamo : Sen^ 
Zimmermann 3. In al treilea joc 
mo Berlin—Chemie Premnitz 
(12-5).

Din sporturile de iarnă

Nicolai G'u-

amical de 
Garmisch

pârtiile de la Kavgolovo s-a des
tin concurs de schi la care au

de 
lui

a fost cîști- 
timpul

fi marcat de or-

con-

Păreri despre
cele mai bune ec

și fotbaliști

să

conduce 
jocuri 

decursul

constituie un bun par- 
jucătorii de tenis.

Clu. 
în

la
de 
totuși Goyvaerts este 
de pe statele de sa-

Se pare
_________ .,11 Gior- 

din Milano a publicat a-

înregistrați apfoxlma- 
participanți la

• Pe
fășurat__ __ ___ ___ ..
participat cei mai buni fondiști biatlo- 
niști și săritori din Uniunea Sovietică.

Medaliata olimpică de Ia Squaw Val
ley, Maria Gorșakova, a terminat învin
gătoare în probele de 5 și 10 km. Com
binata nordică a revenit lui 
șakov.

Cursa masculină de 15? km 
gată de Vasili Evstratov cu 
56:27,9, iar cea de 30 km a revenit 
Leonid Oskoîov cu lh38:16,0.

In întrecerea biatloniștilor (care 
desfășurat după noul regulament), 
primul loc s-a clasat Anatoli Kovalev, 
în vîrstă de 20 de ani; cu lh33:14,0 (8 sec. 
penalizare).

Cel mai bun săritor s-a dovedit a fi 
Evgheni Loghinov. El a totalizat 211,4 
puncte, fiind urmat de Iuri Siminov cu 
202,2 puncte.
• în turneul internațional de hochei

pe gheață ce se desfășoară în localitatea 
Oberstdorf (R.F. Germană) echipa locală. _ — —. . . . _ scorul de

iugoslavă
E. C. Oberstdorf a învins cu 
3—0 (1—0; 0—0; 2—0) formația 
Medveseiak Zagreb.
• Intr-un meet Internațional 

hochei pe gheață disputat la 
Partenklrchen (R.F. Germană), formația 
S. C. Riesersee a întrecut echipa Parti
zan Belgrad cu scorul (3—2;
7—O; 5—1).

nastică feminină, că participarea lor 
la aceste campionate mondiale stîr- 
nește un mare interes. Cu atît mai 
mult, deci, pregătirile lor trebuie să 
se desfășoare la un nivel superior, 
cu maximum de conștiinciozitate și 
exigență, în așa fel încît rezultatele 
să se ridice la înălțimea prestigiu
lui sportului nostru. Nu trebuie uitat 
însă faptul că aceste întreceri cons
tituie un excelent prilej de a verifica 
si roda elementele tinere, cu pers
pective certe, capabile să ne repre
zinte la viitoarea ediție a J.O.

Calendarul internațional pe anul 
1966 al sportivilor români include 
și alte mari competiții, menite să 
asigure în același timp performanța 
și perspectiva. Este vorba de cam
pionate europene și balcanice, pre
cum și numeroase întîlniri bilaterale. 
Atleții și atletele, canotoarele, jucăto
rii de tenis de masă vor fi prezenți la 
întrecerile celor mai buni sportivi 
din Europa. în această direcție vom 
scoate în evidență faptul că baschet
balistele noastre fruntașe vor primi 
vizita celor mai puternice formații 
de pe continentul nostru, care își 
vor disputa titlul de campioană a 
Europei în România, între 1 și 10 
octombrie. în total, 
fi prezentă în 1966 
pionate mondiale și 
pionate europene.

Sfîrșitul anului va
ganizarea cîtorva competiții balcanice, 
care au intrat in tradiție și care con
tribuie nu numai la creșterea calita
tivă a sporturilor respective din. țările 
balcanice, ci și la realizarea unei mai 
bune cunoașteri, înțelegeri și a res
pectului reciproc între tinerii din 
această parte a Europei. în 1966 Bal
caniada va avea loc la atletism, bas
chet, tenis de masă, talere, tenis, 
lupte.

în sfîrșit, în completarea perspec
tivelor anului 1966, se cuvine să 
menționăm întîlnirile bilaterale, mij
loc eficient de verificare în vederea 
marilor întreceri. Dintre eler multe 
se bucură de o veche tradiție, cum 
sînt cele dintre rugbiștii români și 
francezi, dintre atletele din țara 
noastră și Cehoslovacia, și dintre bo
xerii din România și R.D.G. Adău
gind competițiile noastre tradiționale, 
cu ecou în lumea sportivă („Cupa 
orașului București* la handbal, hochei 
și baschet masculin, Turul ciclist al 
României și campionatele internațio
nale la diferite discipline), înfățișăm 
complet imaginea bogatei activități 
internaționale din anul 1966, cu 
perspectivele ei pentru reprezentanții 
sportului nostru.

Acesta este, în linii mari, calen
darul internațional din. noul an și 
avem convingerea că sportivii români 
își vor înzeci eforturile în pregătire 
pentru ca participarea lor la aceste 
întreceri să fie încununată de noi 
performante de prestigiu, cu care să 
situeze mișcarea sportivă din patria 
noastră pe un loc cît mai bun în 
ierarhia mondială.

,BALL-BOY“ este un aparat inventat în Anglia care ser
vește și aruncă mingi de tenis. „Serviciile** executate de 
mașină pot fi reglate (ca forță șl direcție). Ea poate arunca 
mingi în serie, la diferite intervale și direcții imitînd faze 
dificile de joc. Firește, „Ball-Boy" 
tener de antrenament pentru

era considerat drept boxerul 
cu cel mai bun joe de pi
cioare din lume..

LA INTILNIREA de fotbal 
dintre echipele Folschette — 
Brouch (Luxemburg) arbitrul 
a rămas stupefiat cînd după 
pauză nici un jucător nu a 
mai apărut pe teren. De co
mun acord, echipele au soco
tit că terenul este impracti
cabil și că meciul nu poate 
fi continuat. Ce măsură 
lua intr-un 
deratia din

AȚI auzit 
tist de ’ 
numele 
noi ! Și 
nelipsit . .
larii ale jucătorilor din echi
pa domnului Bernabeu. Se 
spune că el este un jucător 
rezervă, care joacă „din an 
în paște", beneficiind de a- 
celeași drepturi ca și titula
rii ! Un ziarist madrilen l-a 
denumit cel mai mare șomer 
fotbalist din lume.

FEDERAȚIA de fotbal din

va 
asemenea caz fe- 
Luxemburg ?
de vreun fotba- 
Real Madrid cu 
Goyvaerts ? Nici

U.R.S.S.. după ce i-a ridicat 
suspendarea lui Eduard 
Strelțov l-a introdus recent 
în lotul reprezentativ care 
se pregătește pentru turneul 
final al C.M.

IN Cehoslovacia, o dată cu 
reluarea meciurilor din retu
rul campionatului categoriei 
A se va introduce un nou sis
tem în privința delegărilor 
de arbitri. Echipele, de co
mun acord, vor hotărî ce ar
bitru să le conducă meciul. 
Federația a impus însă o 
clauză, potrivit căreia nici un: 
arbitru nu poate 
mai mult de patru 
ale unei echipe, ih 
campionatului.

EUSEBIO la Inter ? 
că da. Ziarul italian , 
no“ 
ceasta știre fondată pe fap
tul că 
cord 
rece 
Inter 
mare

John

Eusebio ar fi de a- 
cu acest transfer deoa- 
venitu-1 să-u anual la 
ar fi de trei ori mal 
decît la Benfica.

milanez a și intrat

CAMPIONATELE mondiale 
de hochei care vor avea loc 
în Iugoslavia vor fi urmărite 
de circa 15 000 de turișți din 
diferite țări. Cei mai multi 
vor sosi din Cehoslovacia si 
Suedia (cîte 2 000).

DE CURlND a avut loc la 
Paris meciul de baschet din
tre echipa clubului avocați- 
lor și selecționata deținuți- 
lor, încheiat cu victoria ce
lei din urmă. După meci, un 
pușcăriaș a exclamat cu in
dignare : „Iată cine sînt a- 
părătorii noștri !“

ÎN ULTIMII ani, alpinismul 
englez are tot mai mulți a- 
depți, cifra lor crescînd cu 
20 000 anual. In 1965 au

fost 
tiv 150 000 de 
acest sport.

ENGLEZUL 
în vîrstă de 
stabilit un nou record mon
dial la rezistență; în 31 de ore 
el a parcurs pe jos 130 de mile 
(aproape 200 km). Această 
tentativă neobișnuită a avut 
loc pe un fost aerodrom

FOSTUL campion mondial 
de box Ray Sugar Robinson 
care a abandonat recent ac
tivitatea pugilistieă se pare 
că este încă suficient de tî- 
năr I In ciuda celor 46 ani 
el s-a angajat zilele trecute 
ca dansator la un bar de 
noapte. Nu de alta, dar Ray

John Sinclair,
46 de ani, a

ACEASTA este cea mai rapidă mașină (cu cilindri) din 
lume. Cu acest „Goldenrod” frații Bob și Bil Summers 
(S.U.A.) au stabilit un nou record al lumii : o viteză medie 
de 658,667 km/oră (v. r. Campbell : 648,723 km/oră). Cîteva 
date asupra acestei mașini : lungime 10,25 m; înălțime 90 cm, 
greutate : 3 000 kg, 4 motoare în V cu cîte 8 cilindri (32 în 
total) care dezvoltă o forță de 2 430 C.P., combustibil : ben
zină.

tratative cu Bennca oferin- 
du_i pentru Eusebio suma de 
300.000.000 lire.

ATLETUL american, 
Rambo, în vîrstă de 22 
ani- (2,16 m la săritura 
înălțime)', intenționează 
bandoneze acest sport, 
cent, el a semnat un
tract ca jucător de baschet 
al echipei „Harlem Globa 
Trotters". Rambo are o înăl - 
țime de 2,01 m.

FOSTUL campion mondial 
de tenis de masă, Ichiro O- 
gimura, antrenorul selecțio
natei Japoniei, va sosi în 
cursul acestei luni la Stock
holm. Ogimura va pregăti e_ 
chipa Suediei în vederea 
campionatelor europene care 
vor avea loc între 13 și 70 
aprilie la Londra

FEDERAȚIA vest-germană 
de tenis de masă l-a solici
tat pe fostul internațional 
V. Harangozo (Iugoslavia) 
pentru pregătirea jucătorilor 
din R.F. Germană în vederea 
campionatelor europene.

SPORTIVII care urmează 
să fie selecționați în. lotul 
olimpic al S.U.A. în vederea 
Jocurilor Olimpice de la 
Ciudad de Mexico se vor an
trena în localitatea Alamosa 
din Colorado, care este situa
tă la o altitudine de 2 265 m. 
Specialiștii si medicii ameri
cani au declarat că la aceas
tă altitudine, superioară Me
xicului, sportivii selecționa
tei S.U.A. pot obține o for
mă corespunzătoare, evitîn- 
du-se surprizele. Centrul o- 
limpic de pregătire de la 
Alamosa va începe să func
ționeze din anul 1967.

FOTBALISTUL Mora (Mi
lan) care și-a fracturat pi
ciorul sting în partida cu 
Bologna, fiind indisponibil 
mai multe luni, a fost vizi
tat la “ ' ' —-
Fabri, 
taliei. ______
„Ți^am păstrat un loc în lo
tul pe care îl vom deplasa în 
Anglia. Dar fă-mi te rog o 
plăcere : nu fuma atît de 
mult !“ Și Mora a promis...

Timp de mai multe zile, 
iubitorilor schiului a fost reții 
tradiționalul concurs al celor 
buline, care a reunit săritori ( 
multe țări europene.

în fotografie, finlandezul 
Kankkonen, cîștigătorul probe 
Oberstdorf, este purtat pe sus 
grup de spectatori.

Foto : !

spital de Edmondo 
antrenorul echipei I- 

Acesta i-a spus t

MOSCOVA, 5 (Agerpres). Repr 
vele de fotbal ale Braziliei și Ani 
marile favorite ale turneului i 
campionatului mondial din Angi 
cesta este rezultatul unei anche 
prinse de redacția sportivă a 
TASS în rîndul antrenorilor ce 
bune echipe din lume. Acestor e 
li s-a cerut : 1. să desemneze 
trei echipe clasate, șl 2. să indic 
mai valoroși jucători care vot 
în turneul final. Iată rezultatul 
anchete :

ALF RAMSEY (antrenorul ech 
gliei) : Anglia, Brazilia, U.R.S.; 
indicat numai un singur jucătc

RUDOLF VYTLACIL (R.S. Ce 
că — în prezent antrenorul echi 
gârlei) : Anglia, Brazilia, U.R.S.S 
Schnellinger, Voronin șl Greavc

JOSE VILLALONGA (antrenoi 
pel Spaniei): Anglia, Brazilia, 
(lașin, Facchetti, Suarez, Pele).

EDMONDO FABRI (antrenorul 
Italiei) : Anglia, Brazilia, Portug 
șin. Facchetti, Suarez, Pele, Eus

OTTO GLORIA (antrenorul 
Portugaliei); Brazilia, Anglia,- 
(lașin, Gllmar, Facchetti, Chai 
Pele).

NICOI.AT MOROZOV (antrenoi 
pel U.R.S.S.): Brazilia, Anglia, la 
locul trei au șanse egale 6 forma; 
Schnellinger, Voronin, Pele, Eu;

HELMUTH SCHON (antrenorui 
R.F. Germane) : Anglia, Brazilia, 
(lașin, Schnellinger, Pele).

9 Azi, la Londra, se va trage 
componența celor 4 grupe ale 1 
final al C.M.
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